
 

MEGÁLLAPODÁS 

a szociális alapellátási feladatok  finanszírozására 
 

a tapolcai kistérség önkormányzatai által létrehozott Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulása a vállalt és az átvett feladatainak ellátása érdekében – az állami 

feladatfinanszírozás jelentős mértékű változására tekintettel  - a Magyar Köztársaság 

2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény (a továbbiakban: 2013. évi  

költségvetési Törvény) és a Társulási Megállapodás alapján a működéséhez és 

feladatellátásához kapott állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás 

felhasználásáról és annak elszámolásáról. 

 

A Megállapodás létrejött egyrészről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 

(8300. Tapolca, Nyárfa u. 3., képviseli Császár László Elnök) (továbbiakban: Társulás),  

 

másrészről                        Önkormányzata (székhely:             ,          ., képviseli:     

polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat) között az alulírott helyen és időben, a 

következő feltételekkel: 

 

1.                  Önkormányzata feladat átadása következtében, a Társulási Megállapodás 

alapján az önkormányzatok  a szociális alapellátási feladatok egy részére (szociális 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) a Társulás 

keretében önálló intézményt alapítottak és tartanak fenn (Balaton-felvidéki Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat). A Szolgálat intézményi keretek között biztosítja a 

feladatellátásban részt vevő önkormányzatok által átadott szociális ellátást az illetékességi 

területen jelentkező igények alapján. A feladatellátás részletes feltételeit a Társulási 

Megállapodás III/B fejezete ”Szociális feladatok” és „Gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatok” alcímek, valamint a hatályos jogszabályok  tartalmazzák.  

 

2. Felek rögzítik, hogy a Társulás az önkormányzatok feladat-ellátási körében – a 

jelentkező jogos igényekre tekintettel – biztosítja a feladatellátást, a jogszabályi és 

szakmai előírásokra tekintettel. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a Társulás a feladatellátásban részt vevő települési önkormányzatok 

lakosságszáma és az ellátásban részesülők száma alapján normatíva igénylést nyújtott be a 

2013. évi költségvetési törvény előírásai szerint a 2. számú melléklet „A helyi 

önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” III. A 

települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3. pont 

„Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” jogcímen. Az állami és az  átvett 

pénzeszközök kezelésére, nyilvántartására, felhasználására és elszámolására az állami 

hozzájárulásokkal azonos előírások vonatkoznak. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a szociális feladatok ellátásáról, a szakmai tevékenység 

tapasztalatairól a tárgyévet követő év áprilisi Társulási Tanács ülésére a Szolgálat vezetője 

összeállításában önálló napirendi pont keretében beszámoló készül, melyet a Tanács fogad 

el. A beszámolót minden feladatellátásban részt vevő önkormányzat részére – 

tájékoztatásul – meg kell küldeni. 

 

5. Felek rögzítik, hogy a szociális ellátási feladatok biztosítása érdekében a Támogatási 

Megállapodás IX. A Társulás vagyona fejezet „A költségvetés forrásai” cím 1)b. pontja 



alapján a feladat-ellátási költségek összege a Társulási Tanács által megállapított összeg 

(intézményi költségvetés), amelyet - az állami feladat-ellátási hozzájárulással nem 

fedezett részben - a feladatellátásban résztvevő tagönkormányzatok (a tárgyévet megelőző 

év január 1-i szerinti)  lakosságszám-arányos megosztás alapján biztosítanak. A Társulási 

Tanács a feladatellátásra befizetett összegekről és az állami támogatás összegéről (az éves 

költségvetése felhasználásáról) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében 

számol el.  

 

6. Felek rögzítik, hogy a folyamatos működés érdekében a feladatellátás felosztott 

költségeiről a Társulás havi bontásban a  hó 10. napjáig számlát állít ki. Az 

önkormányzatok a feladatellátás adott időszakra vonatkozó összegét a Társulás részére a 

számla ellenében adott hó 25. napjáig a Társulás számlájára történő utalással teljesítik.  

 

7. Felek rögzítik, hogy a hozzájárulás nem teljesítése esetén a Társulási Megállapodás IX. 

fejezet A Társulás Vagyon fejezet „A pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség nem 

teljesítése esetén irányadó eljárás” cím szabályai szerint kell eljárni. Önkormányzat 

felhatalmazó levelet állít ki a nem fizetés esetére.  

 

8. Felek rögzítik, hogy az önkormányzatok, illetőleg a Társulás kötelesek a feladatellátást 

lényegesen befolyásoló adatokról, a szociális alapellátással kapcsolatos feladataikkal 

összefüggő információkról adatot szolgáltatni egymás számára.  

 

9. Felek rögzítik, hogy a Társulás köteles az ezen címen befolyt összeget a Balaton-

felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátására fordítani. 

 

10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás 2013. január 1. napjától hatályos és – a 

feladatellátásból történő kilépés kivételével - minden évben – az esetleges  módosításokra 

tekintettel -  újabb egy évvel meghosszabbodik. A feladatellátásból való kilépésre a 

Társulási Megállapodás IV.A társulás tagsági viszonyai, szervezete fejezet, „A tagsági 

jogviszony megszűnése” cím rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

11. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország tárgy-évi központi 

költségvetéséről szóló törvény, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodása rendelkezései az irányadók. 

 

Felek a megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

T a p o l c a , 2013. …………..hó …..nap 

 

 

 

…………………………      …………………………… 

             

  Polgármester                          Elnök 

Önkormányzata                 Társulás 

 


